Ny lovparagraf 12.9

Motivering:
Andrelagene i norsk fotball har vært gjenstand for massiv diskusjon i fotball-Norge, helt siden NFF
tillot disse lagene å delta i det ordinære seriesystemet for seniorer. Forslaget ønsker å reversere
denne ordningen, av flere årsaker:
1)

Fortsatt er det slik at andrelagene i altfor stor grad stiller med ujevne lag. At det samtidig er
lagt inn betingelser om at andrelagene kan spille på mandager der det ikke er over tre timers
reisetid, bidrar til å forsterke dette. En slik praksis setter i flere tilfeller spørsmål ved Fair
Play-grunntanken norsk fotball er bygget på.

2)

Lagene som nå spiller på de to øverst nivåene, men også øvrige nivåer, tiltrekker seg mange
spillere som kunne vært gode spillere på sine respektive førstelag i sine moderklubber eller
andre klubber. Det at de beste av disse forsvinner til utviklingslag i toppklubbene i ung alder
kan i noen tilfeller synes problematisk. Dette handler om sportslig satsing og talentutvikling
for de aller beste, noe som er forståelig. Det som er en utfordring, er at mange spillere som
kunne vært gode førstelagsspillere på andre lag i lokalmiljøet til toppklubbene, ikke gjør det
og heller spiller på andrelag.
Dette underbygges også av at det er mer utviklende å være en del av et miljø hvor alle
trekker i samme retning. Med dette viser jeg til argument over, der det stilles ujevne lag hos
mange andrelag i løpet av en sesong. I disse tilfellene vil enkelte spillere være en del av både
et første- og et andrelag, eksempelvis for å berge plassen til andrelaget, eller enkelte som
vrakes til fordel for klubbens iver etter å berge plassen mot slutten av sesongen. Dette
svekker følelsen av å være en del av ett lag til enhver tid.
Miljøene som skapes i de respektive klubbene er det utallige bevis på, i positiv forstand.
Eksemplene på gode lagmiljøer rundt andrelag er i større grad fraværende. I tillegg vil lokale
klubber i geografisk nærhet av en større klubb, være i fare for å måtte legge ned sitt seniorlag
grunnet mange andrelag i det ordinære seriesystemet.

3)

Et av de mest kritiske eksemplene, som har blitt nevnt fra fotballtingets talerstol tidligere,
fant en i kvinnenes 2. divisjon avdeling 01 i 2015. Der var det åtte andrelag og fire førstelag.
Der Raufoss damer spilte kvalik som nummer 3, rykket de tre andre førstelagene ned. Dette
er et ekstremt tilfelle, men viser bare de negative konsekvensene dagens system kan føre til.

4)

Entusiasmen som kan skapes gjennom at seriesystemet består av rene A-lag bør også
tillegges vekt. Når andrelag i større klubber forhindrer at mindre lokale klubber har mulighet
til å stille med seniorlag, fjerner dette et samlingspunkt rundt fotballen for disse bygdene
eller bydelene. Dette kan også forhindre at unge spillere i ungdomsavdelingen har
rollemodeller og noen å se opp til på seniorlaget.

Forslag til ny tekst:
§ 12.9 Deltakelse på lavere seniorlag
Det er ikke anledning til å stille med mer enn ett seniorlag herrer og ett seniorlag kvinner pr. klubb i
det ordinære seriesystemet.
NFF tilbyr i enkelte regioner eller i nasjonal serie tilbud om seriespill for lavere rangerte lag for
klubbene.

Konsekvens:
Dagens §12.9, bokstav C), Gi utfyllende bestemmelser om deltakelse på lavere seniorlag oppheves,
og reguleres i lov.
Dagens §12.9, blir til §12.10, med vedtatt endring.

